
 

 

 ملخّص البحث
 عد  بي  ارأقمم اسإسمام  فاجي  بان ون مب للغوية يف تعليم اللغة العربية زدواجية ااال :   نوفى سيلفييانى ديوي

ومن املؤْصف ان يصبح اهتمام اجملتمع . يف العامل اسإسمام  تأثريا واضحا يف مفرداهتاأثرت اللغة العربية يف سائر  اللغات خاصة 

 يانة لاسإسمام  بالعربية أمل من اهتمامدم بسائر اللغات العاملية مثل اسإجنليزية والفرنسية. ومل يقتصر أمهية تعلم اللغة العربية يف فدم ا

اليومية يف معد  بي  ارأقمم  رأداة اسإتصال تستخ م وسياسيا. واللغة العربيةاسإسمامية بل يتجاوز اىل جوانب اخرى افتصاديا 

 لغة كل رأن. الفصحاء أو( السوق) العربية اللغة العامية استخ ام حيث من معاه  اللغات ارأخرى هو بني الفرق اسإسمام . فإن

خلفية إستخ م  اللغة العربية العامية والفصيحة ه  م ير املعد  كياهس احلاج  .العربية وكذلك قمسية، وغري قمسية لغات هلا

يوسف سامل فقيه، يتخرج  من جامعة مسج  احلرام يف مكة و جامعة ارأزهاق يف القاهرة. هو يشعر بالصعوبة للتواصل بالفصحى 

 لغة العربية يف معد  بي  ارأقمم اسإسمام  فاجي  بان ون .يف تعلم ال الفصيحةوالعامية. فطبّق  اللغة العربية العامية باللغة العربية 

 ال افعة معرفة عملية تعليم اللغة العربية مبعد  بي  ارأقمم اسإسمام  فاجي  بان ون ، معرفة لفدم العوامل ويراد من هذا البحث

فاجي  بان ون ، معرفة تضمني ازدواجية اللغوية يف و املعرملة يف ازدواجية اللغوية يف تعليم اللغة العربية مبعد  بي  ارأقمم اسإسمام  

 تعليم اللغة العربية مبعد  بي  ارأقمم اسإسمام  فاجي  بان ون .

حالة لسانية مستقرة نسبياً يتواج  فيدا مستويني  لغوية ) دكلوسيا(زدواجية الاالأن  ويعتم  هذا البحث على أساس التفكري

وهذان املستويان يستخ مان بطريقة متكاملة ( الفرنسيةو كالعربية حى( أو من لغتني خمتلفتنيللكمام من نفس اللغة )كالعامية والفص

 غة.وأح مها له مومع اجتماع  ثقايف مرموق نسبياً على اآلخر عن  اجملموعة اللغوية الناطقة هبذه الل

يعتم  البحث على البياناب اجملتمع، فتحلّل مب خل الكيفيّة  و وصفه الوصفيّة .سإكتساب اسإنتاج ارأمثل، تستخ م الباحثة 

 .الكتب دقاسةالوثائق، ، املقابلة، املماحظةخبطوات 

تعليم اللغة العربية الذي يشمل على الطرق واملواد يف معد  بي  ارأقمم، حصل   إجراءأن  والنتائ  احملصولة من هذا البحث

املعرملة يف وفعة العوامل ال اميمته املتوسطة على ال قجة "جي  ج ا" على حسب البيانات التحليلية السابقة يف الباب الرابع. 

والعوامل اخلاقجية. أن متضمنات إزدواجية لغوية يف تعليم  ازدواجية اللغوية يف تعليم اللغة العربية تشمل على العوامل ال اخلية

ة.اسإجيابية والسلبياللغة العربية يف معد  بي  ارأقمم اسإسمام  ه  تشمل على   
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